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Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds 

no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem

Pagasta ierindas 
iedzīvotājus 
reforma 
neuztrauc

Andris Kravainis 
no Smiltniekiem:
  – Skatos 
Panorāmu, zinu, 
ka būs reforma. 
Neesmu iedziļi-
nājies, bet man 
liekas, ka nevajag. 
Sāksies juku laiki. 
Kas, piemēram, 
notiks ar mūsu 

pansionātu? Drīz būs vecumdienas, vai va-
rēšu tur tās pavadīt, ja būs tāda vajadzība? 
Pansionāts paliks un novads plānots bijušā 
Limbažu rajona robežās? Tam modelim 
tad es piekrītu.

Māris Kevics no 
Pociema centra:
  – Par reformu 
esmu dzirdējis, 
būs atpakaļ biju-
šais rajons. Vēl 
tikai Lēdurgu no 
Krimuldas novada 
derētu dabūt atpa-
kaļ. Nebūtu slikti, 
ja novads būtu 

lielākā teritorijā, varbūt administratīvais 
korpuss saruktu. Bet man no šīm pārmai-
ņām ne bum-bum. Pensija ir, pašam jātiek 
skaidrībā ar savu veselību, un te nevar 
palīdzēt nekādas reformas. 
Vidze Ramane no Tiegažu Kaijām:
  – Es par tādām reformām nemaz 
neklausos, manā dzīvē tās neko nemainīs. 
Man vajadzētu, lai rudenī būtu solītais 
pensijas pielikums, jā, arī veselība, bet to 
jau man neviens tāpat neiedos.

Bērnudārzs Pociemā ir un 
būs vajadzīgs!
  Cik viegli nāca 
vecās pagastmājas 
rekonstrukcija pirms-
skolas izglītības ies-
tādes iekārtošanai, 
to vislabāk varētu 
pastāstīt kādreizējā 
pagasta pārvaldnie-
ce Ausma Plūme. 
Zinātāji gan teic, ka 
tam bijuši pretinieki. 
Vieglāk šķitis veco 
ēku pārdot. Tomēr 
tas nav noticis. Šo-
dien var droši teikt – 
bērnudārza atjauno-
šana Katvaru pagastā 
ir veiksmes stāsts. 
Ikdienā to apmeklē 
aptuveni 30 bērni-
ņu, ir divas grupas –  
katrā pa 15. Vasarā 
gan audzēkņu nav tik daudz, tad nu esošie 
darbojas vienā grupiņā. Abas satiktās darbi-
nieces – audzinātāja Kristīne Aņisimjuka 
un viņas palīdze Dace Amoliņa – spriež, ka 
rudenī mazo varētu būt vēl vairāk. Uz Po-
ciemu dzīvot ik pa laikam pārnāk pa kādai 
jaunai ģimenei ar bērniem, dzirdēts arī, ka 
puikulieši lūkojot vietas viņu dārziņā. Abas 
ir pārliecinātas, ka tas arī nākotnē būs vaja-
dzīgs. – Būtu gan labi, ja mums būtu arī sava 
skola… – ar neticīguma pieskaņu balsī nosa-
ka Dace. Zināms jau, ka viņu iestāde ir tikai 
filiāle Umurgas Zīļukam.
  Sarunbiedres atklāj arī jaunumu – no 
rudens sešgadnieki sagatavošanas grupiņu 
skolai apmeklēs Umurgā. Viņas atzīst, ka, 
protams, gribētos, lai tas notiek viņu pašu 
iestādē, bet to grūti izdarīt. Umurgā būs atse-

višķa sagatavošanas grupa, bet Pociemā tie 
4–6 sešgadnieki ietilpa grupiņā ar dažāda ve-
cuma un dažādas sagatavotības pakāpes bēr-
niem. Busiņš mazos izvadās. Vecāki tādām 
pārmaiņām piekrituši.
  Kristīne dārziņā strādā vien pusgadu, 
viņa turp braukā no Ozolaines, tādēļ pat ne-
prasu, kā, viņasprāt, Pociemā pietrūkst. Bet 
arī Dace uz šo jautājumu nevar atbildēt, vien  
nožēlo, ka likvidēta pasta nodaļa. Kad taujā-
ju viedokli par gaidāmo administratīvi terito-
riālo reformu, jūtams, ka sarunbiedre par to 
neko daudz nezina. Viņa esot pret, jo nekas 
labs nav sanācis arī no pagastu apvienoša-
nas. Jāsecina, ka ne visi iedzīvotāji saprot, 
kas noticis ar viena pagastveča valdīšanu 
divos miestos. Ne viņai vienīgajai šķiet, ka 
notikusi pat pagastu apvienošana…

Ap audzinātāju Kristīni bērni liptin līp. Attēlā māsiņas Alīna Roberta 
(no labās), Ksenija Damiāna, no kreisās – Keitija

  Tieši pirms 10 gadiem Latvija bija admi-
nistratīvi teritoriālās reformas gaidās. Vēs-
ture atkārtojas. Atkal stāvam uz reformas 
sliekšņa. Toreiz bijušos rajonus ārdīja. Tagad 
novadus atkal grib siet kopā. Vismaz mūs-
pusē – bijušā Limbažu rajona apjomā. Re-
formatori iecerējuši, ka Alojas, Salacgrīvas 
un Limbažu novadiem atkal kopā būt! Pirms  
10 gadiem pārmaiņu priekšvakarā apmeklē-
jām visus toreizējā rajona pagastus un pilsē-
tas, lai izzinātu tur satikto cilvēku viedokli. 
Tagad atkārtojam šo maršrutu. Un pirmā pie-
turvieta ir Katvaru pagasts. 
  Iepriekšējās reformas priekšvakarā Au-
seklis no daudzajām sarunām miestiņā izvil-
ka secinājumu Dzīve pagastā ritēja stabila, 
apvienošanās biedē ar neziņu. Kādi bijuši 
aizvadītie 10 gadi, jautāju četrotnei, kas lielā 
mērā nosaka dzīves ritmu šajā apdzīvotajā 
vietā. Tie ir kultūras nama vadītāja Aija Ro-

mancāne, sporta dzīves organizētājs Imants 
Ķīkulis, sociālās aprūpes centra-pansionāta 
Pērle vadītāja Ilze Elste (kādu laiku bijusi 
arī pagasta pārvaldes vadītāja p.i.) un pa-
gasta ēku un teritorijas apsaimniekošanas 
pārzinis Aigars Bukne. Katrs ar savu piere-
dzes laiku pašvaldības darbā – Aijai rit jau  
23. gads kā vietējai kultūras ministrei, Imants 
sporta dzīvi miestiņā pēc pārtraukuma vada 
ceturto gadu, Ilze – līdzīgi. Aigars pagastā ir 
ienācējs, viņš pārvaldē strādā aptuveni pus-
otru gadu. Apvienotais Katvaru un Umurgas 
pagastu pārvaldnieks Pēteris Magone ir atva-
ļinājumā un sarunā nepiedalās. Tā nu sanāk, 
ka vadītāju mēs nedaudz aprunājam viņam 
aiz muguras.
  Visi sarunbiedri, protams, ir informēti par 
gaidāmo reformu, bet jautāti, vai gaidāma-
jās pārmaiņās saskata kādas problēmas sev 
un pagastam, atbild noliedzoši. – Uz katrām 

Novada pašvaldības atbalsts ir, 
pašiem vien jādarbojas

Četrotne, kas lielā mērā nosaka dzīves ritmu Katvaru pagastā, – sporta dzīves organizētājs 
Imants Ķīkulis (no kreisās), sociālās aprūpes centra-pansionāta Pērle vadītāja Ilze Elste, kultūras 
nama vadītāja Aija Romancāne un ēku un teritorijas apsaimniekošanas pārzinis Aigars Bukne

šana vairs nenotiek pagastā, bet gan novada 
domē. Nesūrojas arī par to, ka starp deputā-
tiem nav viņu pagasta pārstāvja. Savulaik pie 
lēmēju galda gan sēdēja Mārtiņš Ritums Trei-
manis. Katvariešiem nekas netiek atņemts, ja 
ir pamatota vajadzība, nauda pat papildus 
pamatbudžetam tiek piešķirta. – Cik esmu 
prasījusi pansionātam, tik arī esmu saņēmu-
si, – teic Ilze. Klātesošie gluži vai smērē me-
dusmaizi, teikdami, ka pašvaldības izpilddi-
rektors Ainārs Liniņš ir pretimnākošs – viņu  
vajadzībām uzreiz nesaka kategorisku nē, ja 
lieta nav degoša, finansējumu paredz uz nā-
kamo gadu.
  Arī par pleca sajūtu novada galvgalī sa-
runbiedri izsakās pozitīvi. Vien Aija klusē. 
Jūtams, ka viņai pie sirds nav pirms kāda 
laika notikušās pārmaiņas novada kultūras 
dzīves vadībā. Viņa arī atzīst, ka pagasta ie-
dzīvotāji jūtas tā kā pamesti. Kad vēl pagastā 
bijuši savi deputāti, katram bijusi šefība par 
kādu apdzīvotu vietu. – Cilvēki jutās svarī-
gāki, par viņiem interesējās, tos uzklausīja, – 
viņa teic. Tagad domes deputāti reti atbrauc 
līdz Katvariem. Arī sapulces notiek reti. Ja 
nu vienīgi pavasarī, kad domes vadība aicina 
uz sarunu par dzīvi un sniedz tādu kā atskaiti 
par savu darbu. 
  Par zaudējumu tiek uzskatīts, ka viņiem 
nav vairs sava pagastveča, bet tas jādala ar 
umurdziešiem. Kopā atceramies arī pagasta 
cilvēku pretestību, kad pārvaldnieka amatā 
gluži vai ar varu novada vadība ielika viņiem 
svešu cilvēku – Ausmu Plūmi. Tomēr tagad 
viņu piemin ar labu vārdu – kopā īstenota 
vecās pagastmājas rekonstrukcija atjaunotā 
bērnudārza vajadzībām, sporta bāzes attīs-
tības projekts. – Katru nedēļu pārvaldniece 
apmeklēja pansionātu un ieteica arī noderī-
gas idejas tā attīstībai, – atminas Pērles va-
dītāja.
  Kā zaudējums tiek minēts arī pasta noda-
ļas likvidēšana kultūras namā. Bet tas nebija 
atkarīgs no pašvaldības. – Pēc pasta nodaļas 

Ieguvums:
l  bērnudārza vajadzībām rekonstruēta
  vecā pagastmāja,
l  novada pašvaldības finansiāls atbalsts 
  pamatotām vajadzībām. 

Zaudējums:
l  tas, ka diviem pagastiem – Katvaru un 
  Umurgas – ir viens pārvaldnieks,
l  sāpīgi, ka slēgta Pociema skola un 
  neīstenojās iecere par pansionāta 
  izveidi tajā,
l  samazināta slodze Pociema bibliotekārei,
l  no pašvaldības neatkarīgu iemeslu dēļ 
  slēgta pasta nodaļa.

pārmaiņām jāskatās pozitīvi. Manuprāt, 
panikai pamata nav, jo Limbažu novadam 
jau vienojas klāt, tas paliek centrs. Domā- 
ju – mums nekas nemainīsies, – spriež Ai-
gars. Tam piekrīt arī Ilze. Bet Aija un Imants 
bilst, ka piedzīvojuši dažādus laikus un tiem 
pratuši pielāgoties. – Sliktāk nebūs! Tāpat 
jau viss atkarīgs no pašu vēlmēm un darīša-
nas, cits mūsu vietā neko neizdarīs, – secina 
sporta dzīves organizētājs. Viņš uzskata, ka 
pret novadu apvienošanu iebilst to vadības, 
jo tās būs jāsamazina. Citādi, pēc viņa do-
mām, reformai nav nozīmes.
  Iepriekšējās reformas devumu globāli ne-
ņēmāmies izvērtēt, bet secinājumus par Kat-
varu pagasta zaudējumiem un ieguvumiem, 
esot novadā, mēģinājām izdarīt. Klātesošie 
bija vienisprātis, ka pagasts patstāvīgi šajos 
laikos izdzīvot nevarētu. Visbiežāk, lai īste-
notu kādu projektu, vajadzīgs gan priekšfi-
nansējums, gan sava daļa vēl jāiegulda. Cil-
vēku skaits samazinās, nav arī nekādu īpašo 
ražotņu, kas nestu naudu. Ja nu vienīgi Grei-
ža gaļas pārstrādes uzņēmums Matadors, kas 
tagad vēl paplašina savu darbību. Sarunbiedri 
neuzskata sevi par zaudētājiem tālab, ka lem-

Bez valdīšanas un 
padomdevēju tiesībām
  Priežu pierobežā dzīvojošo Rasmu Sau-
kumu satieku vienu pašu. Viņas dzīves- 
biedrs – Kārlis Puisītis – devies uz dēla 
saimniecību Limbažu pagastā paķimerē-
ties ar tehniku. – Ai, kā viņš nožēlos, ka tevi 
nesatika, Kārlim sirds pilna, būtu daudz ko  
teikt! – nosaka Rasma. Bet viņa jau arī pietie-
kami mutīga, lai runājamā netrūktu. Saimnie-
cības izrādīšana sākas ar teliņu, kas izspruku-
ši uz ceļa, iedzīšanu aplokā. Bez lieliem un 
maziem govslopiem tajā ganās arī zirgs. Tā ir  
Raida – mazmeitas Maijas mīļums. – Viņa 
mācās 3. kursā Smiltenes tehnikumā un ir 
kā traka uz zirgiem, – palepojas sarunbiedre. 
Pāri ceļam tīrumā aug kartupeļi un cits pa-
šu galdam nepieciešamais. – Tur jau vairāk 
Kārlītis strādā, viņš ne minūti nevar palikt 
mierā, es tik vien varu kā komandēt, – vi-
ņa nosaka. Ir pašiem savas medus gādātājas. 
Dārzā arī divas siltumnīcas – vienu sev pie-
savinājies vīrs, iestādījis zemenes, bet kaut 
kādi mošķi uzmetušies, eksperiments nav 
izdevies. Otrā, ko iedāvinājis znots, aug ne-
daudz tomātu. – Mums pietiek, – bilst mā-
jasmāte. 
  Tā paiet viņu ikdiena. Bet kādreiz te dar-
bojās maza kokzāģētava, Kārlis pat meista-
roja laivas. Savulaik viņi arī uzturēja savu 
veikalu Priedēs, bet tagad Rasma vairs pat 
nevar atminēties, pirms cik gadiem to aiz-
klapēja ciet. – Mums jau te cilvēku nav, mirst 
vairāk nekā dzimst. Tad vēl tie paši diņģējās, 
lai iedod uz parāda… Limbaži arī ir tik tu-
vu, ka pircēji aizbrauc uz turieni. Tādā mazā 
lauku bodītē jau nevar nodrošināt to sorti-
mentu, ko «Maxima», – secina sarunbiedre.

  Viņu mājā par politiku runā bieži, un 
viens no tematiem ir gaidāmā reforma. – Es-
mu dzimusi Valmieras apriņķī, tad bija Lim-
bažu rajons, tagad esam pievienoti Umur-
gai… Rasmas sacītais liecina, ka viņa arī tā 
īsti nesaprot, kas par pārmaiņām Limbažu 
novadā notikušas. Bet skaidrs, ka abi ar vīru 
ar to ir nemierā. Magoņpēteris uz pasāku-
miem nenākot. – Paldies dievam, ka mums 
vēl ir tāda Aija Romancāne, viņu arī varēja 
likt par “pagastveci”. Tomēr nē, tad mums 
kultūra nogrimtu. Tad jau labāk mēs esam 
bez pārvaldīšanas… – viņa novelk.
  Vēlāk satiekos arī ar Rasmas un Kārļa 
meitu Daci, kuras mītnes vieta ir Tiegažos. 
– Es biju pret, ka rajonu sadalīja novados 
un “izplēsa” budžeta naudu ne visviet vaja-
dzīgiem projektiem, un arī tagad saku – re-
forma atkal dos iemeslu naudas izšķērdēša- 
nai, – lēš Dace un piebilst, ka pārmaiņas 
notiks tik un tā. Viņai jau neviens padomu 
neprasīs. Dace kādu laiku ir vadījusi iedzī-
votāju padomi pagastā. Tātad kādam cilvēku 
viedoklis ir bijis būtisks… Sarunbiedre to-
mēr uzskata – lai arī novada domes priekš-
sēdētājs Didzis Zemmers šo padomju veido-
šanos atbalstīja, tās darbošanās bija diezgan 
bezjēdzīga. – Patiesībā nevienam tā padome 
nebija vajadzīga. Juridiskā spēka mums ne-
bija, saņēmām muļķīgas sūdzības, nereti aiz-
gājām pat līdz asumiem, bet jēgas no tā ne-
kādas. Vien savu laiku kavējām, – šerpi teic 
Dace. Tā padome palēnām nomira.

Sagatavoja 
Regīna TAMANE

Rumbiņi starp ikdienu un ballēm 
  Laikā, kad apmeklēju 
Bārdu dzimtas muzeju –  
Rumbiņus, tā vadītāju 
Valdu Irmeju sastopu 
digitalizējam krājuma 
priekšmetus. – Ja nelītu, 
es rosītos laukā, jo ap-
kopjama 3,7 ha teritori-
ja, – nosaka vadītāja un 
pie reizes paslavē savu 
strādnieku Raiti Puķīti. 
Ar viņu patiesi pavei-
cies – visu prot, apzinīgs 
un – galvenais – pats arī 
darbu atrod. Bet ar pašu 
rokām vien nepietiek, lie-
lām lietām nepieciešams 
arī finansējums. Valda 
atgādina, ka ar Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu no-
mainīts jumta segums Friča Bārdas mājai. Ar 
naudu arvien līdzējusi arī pašvaldība – gan 
nosauktajam projektam, gan ugunsdzēsības 
ūdens ņemšanas vietai pērn, tāpat šogad pirti-
ņas jumta un muzeja piebūves jumta maiņai. 
Šobrīd viņai ir padomā uzmeistarot pārvieto-
jamu uzbrauktuvi, lai iekļūtu t.s. tēva mājā.
  Bet vadītājas galvenā rūpe – lai cilvēki mu-
zeju apmeklētu. Šogad pārsvarā braukuši no 
Rīgas, arī valmierieši, lielākoties ģimenes vai 
mazākas grupiņas. – Gribētos jau, lai brauc 
vairāk, – atklāti atzīst Valda. Tradici onāli 
Rumbiņos notiek pagasta Līgo pasākums, ap-
meklētāju piesaistei tiek organizēti arī citi no-
tikumi. Jau skaidrs, ka septembrī būs Dzejas 
dienas maziem un arī lieliem, dzejnieki aiz-
runāti. Nekādas gadskārtas kā pērn, kad svi-
nēja pusgadsimtu, kopš durvis vēra dzejnieka  
F. Bārdas memoriālā istaba, šogad nav.  
– Nākamgad atkal būs jārīko pamatīga bal- 
le – apritēs 130 gadu, kopš dzimusi Paulīne.  
Bet Fricim Bārdam 140! – 2020. gada plānus 

atklāj muzeja vadītāja. Starp citu, tikai šogad 
muzejā aplūkojama F. Bārdas darbu izstāde, 
nākamgad tajā varēs iepazīt viņa personīgās 
bibliotēkas grāmatas.
  Kad ierunājamies par gaidāmo reformu, 
sarunbiedre atzīst, ka šajā lietā nav iedziļi-
nājusies. Dzirdējusi arī par pretestību pret to, 
bet viņu šī viļņošanās neskar. – Kas gan mu-
zeja un manā dzīvē ar šo reformu varētu mai-
nīties? – viņa jautā, jau zinot atbildi – nekas. 
Valda nesūdzas, ka pagastā kā trūktu. – Esam 
guļamvagons, Limbažu priekšpilsēta, – viņa 
nosaka. Nepatīkams esot vien tas tukšums, 
kas valda pagastmājā. No otras puses – tādē-
jādi vismaz tikts pie papildu telpām muzeja 
krājumam.
  Pēc sarunas izmetam līkumiņu pa muzeja 
teritoriju. F. Bārdas mājas pagalmā saziedē-
jušas rozes. Valda stāsta, ka ir nodoms dobi 
papildināt. Ieminos, ka apsveicēji nākamgad 
dzejnieku lielajās jubilejās varētu muzejam 
dāvināt rožu stādus. – Laba ideja, – noprie-
cājas sarunbiedre.

Rumbiņu vadītāja Valda Irmeja slavē muzeja strādnieku Raiti 
Puķīti – visu prot un, galvenais, pats arī darbu atrod

Klientu apkalpošanas speciāliste –  
trīs vienā
  Visbiežāk iedzīvotājiem sastopamā darbiniece 
pagastmājā ir Diāna Lele. Viņas amats ir klientu ap-
kalpošanas speciāliste, un tas aptver gan sekretāres, 
gan kasiera pienākumus, tāpat jākārto grāmatvedī-
ba. – Visu dienu darba pietiek, – teic speciāliste, par 
pārstrādāšanos gan īpaši arī nesūrojoties. Tobrīd ne-
viena viņas kabinetā nebija, un Diāna atklāti teic –  
pagastmāju cilvēki apmeklē arvien retāk. Pamatā nā-
kot gados vecāki ļaudis, kuri veic dažādus maksāju- 
mus – nodokļa, nomas utt., pie reizes parunā arī par 
dzīvi. – Cilvēkam top vieglāka sirds, ja ir, ar ko izru-
nāties, – viņa nosaka. Gados jaunākie izmanto iespēju 

maksājumus veikt interneta vidē. Viņa arī uzklausījusi 
iedzīvotāju neapmierinātību par to, ka nu nākas da-
līt pārvaldnieku uz diviem pagastiem. Viņasprāt, tas 
nekādus sarežģījumus nerada, ja ir kādas problēmas –  
vadītājs atbraucot un nokārtojot. 
  Saprotams, ka viņa dzirdējusi par gaidāmo reformu 
un to atbalsta. – Lauki kļūst tukšāki, labāk lai nova-
di apvienojas, – būs vieglāk projektus īstenot, attīstī- 
ties, – viņa uzskata.

Visu Latviju var pataisīt par novadu un Levitu 
par pagastveci

  Kaut Mārtiņš Ritums Treimanis kopš 
iepriekšējās reformas vairs nevada pagastu, 
Katvaru pagasta apmeklējuma laikā vairā-
ki viņu pieminēja ar labu vārdu. – Ar viņu 
jutāmies kā aizvējā, – teica kultūras nama 
vadītāja A. Romancāne. Tiesa, ja vajadzējis, 
viņš pateicis arī stingrāku vārdu. Bijušais 

pagastvecis sarunai uzreiz piekrīt, kaut, ie-
raugot viņu ar āmuru rokā, saprotu, ka es-
mu iztraucējusi. – Jākustas, – viņš saka un 
apgalvo, ka politikā vairs neiesaistās. Tomēr, 
kad taujāju par plānoto reformu, Mārtiņš no-
pūšas un teic, ka cilvēki ir muļķi, ja domā, ka 
pārmaiņas veic, lai būtu labāk. Viņaprāt, tā ir 
politikas taisīšana. Valdošo vēlme ir likvidēt 
novadus, kuru priekšgalā ir Zaļo un Zem-
nieku savienības  cilvēki. Jo zemnieki vairs 
nav pie stūres valstī. Par viņu laiku bijušais 
pagastvecis teic – tad vismaz valdīšanā bi-
ja takta sajūta, tagad nozīme ir tikai varai – 
svešos prom un savējos vietā. – Tās būs kā 
grūtas  dzemdības ar lielu stenēšanu, tas ir, 
pretošanos, – sarunbiedrs daiļrunīgi rakstu-
ro gaidāmās pārmaiņas. Viņaprāt, šī reforma 
nekādu augšupeju nenesīs – lauki kļūst ar-
vien tukšāki, cilvēki aizbrauc un pat pilsētās, 
piemēram, Valkā, jau parādās lāči. – Varbūt 
visu Latviju varētu izveidot par vienu nova-
du, jo pasaules mērogā esam maza valsts, 

un prezidentu Levitu nokrustīt par pagast- 
veci? – sarunbiedrs izmet jociņu. 
  Viņš gan uzskata, ka reforma ne paša, ne 
Katvaru pagasta, ne arī visa Limbažu novada 
dzīvē neko nemainīs. Pēc iepriekšējās, viņa-
prāt, pagasts nav palicis zaudētājos. Tomēr 
viņš domā, ka vajadzētu mainīt vēlēšanu sis-
tēmu – noteikt kvotu, lai novada deputātos 
būtu pagasta pārstāvji, bet Saeimā – nova-
da. Viens ir pārstāvēt šīs teritorijas intereses, 
cits – vispār saprast, kā cilvēki dzīvo. Tas 
otrais attiecas uz valdīšanu valstī. Tad izpa-
liktu muļķīgas reformas. Jautāts, vai tiešām 
pagastvečiem nav nekā darāma pagastā, ja 
jau reiz tos jāsaīsina, sarunbiedrs teic – starp 
novadu un pagastu darbi nav sadalīti pareizi, 
ir pārlieku liela centralizācija. Viņš stāsta par 
savu pieredzi, kad cilvēki pagastmāju ap-
meklēja, lūkojot arī morālo atbalstu. – Esmu 
arī kādu no cilpas izglābis, viņš tagad staigā 
apkārt smaidīgs. Visu naudā aprēķināt ne-
var! – uzskata Mārtiņš.

– Reforma būs kā grūtas dzemdības ar lielu 
stenēšanu, – uzskata Katvaru pagasta bijušais 
pārvaldnieks Mārtiņš Ritums Treimanis

Iedzīvotāju skaits  
Katvaru pagastā
l  2000. g. – 1454
l  2019. g. – 1068
Kopš 2000. gada piedzimuši 206,  
miruši 372 cilvēki. Uz citu vietu Latvijā 
aizbraukuši 389, uz ārzemēm – 110, no 
citas vietas valstī uz dzīvi pārcēlies  271, 
no ārzemēm – 8.

(No Centrālās statistikas pārvaldes 
datubāzes)

likvidēšanas namā ir tukšuma sajūta, – seci-
na Aija. Labi, ka vismaz izdevies atkarot, lai 
bibliotekārs strādā ne vien pusslodzi, kā sā-
kumā domē lemts, bet viņam ir 0,7 slodzes.
  Vēl pie zaudējumiem sarunbiedri nosauc 
ilūzijas zaudēšanu par vietējās skolas ēkas 
izmantošanu. Savulaik rakstījām par pagas-
ta iedzīvotāju šūmēšanos šajā sakarībā. Bija 
rūgtums par to, ka slēdza izglītības iestādi, 
bija ideja tur ierīkot pansionāta filiāli… – At-
stāt tur skolu vai arī ierīkot pansionātu būtu 
pārāk dārgs prieks, – atklāti atzīst sarun-
biedri. Šobrīd skolas ēkā dzīvo kāds gados 
vecāks pāris, kas to arī uzrauga. Nesen uz 
laiku ievietots vēl kāds cilvēks. 
  Pēc amata ne pārvaldnieka vietnieks, bet, 
varētu sacīt – tā labā roka – ir ēku un terito-
rijas apsaimniekošanas pārzinis. Aigars teic, 
ka iedzīvotāji taujā ne vien par viņa kom-
petencē esošiem jautājumiem. Ja var, viņš 
palīdz, jo ieilgušas problēmas vēlāk grūtāk 
risināt. Pārsvarā zvanot par ceļu stāvokli, 
atkritumiem. – Varētu zvanīt vēl vairāk! – 
viņš nosaka. Kad taujāju, kas Katvaru pa-
gastam būtu nepieciešams, klātesošo tūlītēja 
atbilde neseko. Veikals ir, ģimenes ārsts arī. 
Ceļus laikus apseko un, pareizi tērējot tiem 
piešķirtās finanses, arī uzturot kārtībā. Pēr-
les vadītāja min, ka ir vajadzība pēc lielāka 
pansionāta – vienalga, Pociemā vai Umur-
gā. Imants rāda iesniegumu novada vadī- 
bai – lūgšot pusotru tūkstoti florbola nūju ie-
gādei. Kā zināms, viņš sporta dzīvi tver pla-
šāk, ne vien pagasta līmenī. Viņš, tāpat Ai-
ja, ar nostalģiju atceras, ka savulaik cilvēki 
bijuši atsaucīgāki. Vēl pirms dažiem gadiem 
kultūras nama vadītāja klausījusies savu ko-
lēģu sūrošanos, ka pasākumi maz apmeklēti, 
un domājusi – Pociemā tā nav. Tagad diem-
žēl arī te gandrīz vai katram pie namdurvīm 
jāpiesprauž afiša ar ielūgumu, lai cilvēki 
sanāktu. – Ļaudis šķiet tādi kā paguruši, – 
nosaka Aija. Jā, bet to jau no malas neviens 
noregulēt nevar.

Dzīve
tuvplānā

Katvaru
pagasts

Klientu apkalpošanas speciāliste Diāna Lele spriež, ka 
pašas darba dzīvē no reformas diezin vai kas mainīsies, 

jo viss, kas iespējams, pagastmājā jau optimizēts


